
Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej 

i Rynku Pracy 

 

Nr 4/2022  w dniu 17-03-2022r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz. 17.15 
 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Iwona Tyll 

- Przewodnicząca Komisji 

obecna 

2 Halina Sobota 

- Wiceprzewodnicząca Komisji 

obecna 

3 Grzegorz Bałdyga 

 - Sekretarz Komisji 

 

obecny 

4 Małgorzata Osuch obecna 

5 Tomasz Kranc obecny 

6 Robert Woźniak obecny 

 

7 Andrzej Banaszyński 

 

obecny 

8 Leszek Zdrzałka 
 

obecny 

9 Irena Szewczykowska 

 

obecna 

10 Bogdan Fleming 

 

nieobecny 

 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. Bogdan Flemnig 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

1. Beata Korpowska – Dyrektor PUP w Wągrowcu 
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1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 

1.1. Powitanie 

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.3. Omówienie tematu posiedzenia 

1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

1.5. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

2.  OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ   
       KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.    SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Posiedzenie Komisji  rozpoczęła Pani Przewodnicząca Iwona Tyll, która powitała 

wszystkich na dzisiejszym posiedzeniu komisji, a następnie przedstawiła porządek  

oraz temat dzisiejszego posiedzenia. 

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, który 

został przyjęty przez Komisję. 

 

Informacja o statutowej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 

Wągrowcu z uwzględnieniem stanu bezrobocia oraz realizacji programów z 

tarczy antykryzysowej w 2021 roku 

 

Pani dyrektor przedstawiła i omówiła w formie prezentacji informację  o statutowej 

działalności oraz zadaniach  jakie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu 

Zadania w Urzędzie realizuje pięć referatów: 

1. Centrum Aktywizacji Zawodowej,  

2. Referat ds. ewidencji, świadczeń i informacji,  

3. Referat ds. rynku pracy, 

4. Referat finansowo-księgowy, 

5. Referat organizacyjny  



W 2021 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu realizował:  

W ramach realizacji zadań osłonowych związanych z łagodzeniem skutków 

bezrobocia, zrealizowano następujące działania: 1. Rejestracja osób bezrobotnych – 

2.312 osób, 2. Rejestracja osób poszukujących pracy - 90 osób, 3. Rejestracja osób 

niepełnosprawnych - 136 osób, 4. Wydawanie decyzji o przyznaniu statusu osoby 

bezrobotnej, prawa do zasiłku, odmowie prawa do zasiłku, utracie statusu osoby 

bezrobotnej – 4846 szt., 5. Wydawanie decyzji dla osób podejmujących pracę i 

wykreślenia z tytułu niestawienia się – 2.534 szt., 6. Wydawanie decyzji o dodatku 

aktywizacyjnym – 198 szt., 7. Wydawanie zaświadczeń do urzędów, ZUS, sądu, 

policji, komorników, do emerytury i renty – 400 szt., 5 8. Kompletowanie dokumentów 

w celu przyznania świadczeń z tyt. bezrobocia zgodnie z zakresem koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego do WUP – 55 osób, 9. Wydawanie 

dokumentów zgłoszeniowych związanych z ZUS i Płatnikiem; - dok. zgłoszeniowe do 

ubezp. zdrowotnego i społecznego oraz z tytułu podjęcia pracy – 6.688 szt., - dok. 

zgłoszeniowe do ubezp. członków rodziny – 1.139 szt. 10. Wydawanie rocznych 

raportów składek społecznych i zdrowotnych za 2021 r. – 1030 szt., 11. Listy wypłat 

dla osób bezrobotnych: - zasiłki - 168 list, - stażyści i szkolenia – 144 listy, - dodatki 

aktywizacyjne – 20 list, - listy korekcyjne indywidualne – 184 listy. 12. Weryfikacja 

raportów U-3 – cały rok 2021 r. – zbiegi tytułów ubezpieczenia w ZUS – 366 szt., 13. 

Wydawanie list do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 79 szt., 14. 

Wydawanie PIT-11 – 857 szt., 15. Przygotowywanie dokumentacji do odwołań – 8 

(decyzje utrzymane w mocy) 16. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej z 

terenu działania Urzędu Pracy – wystawianie zaświadczeń i obsługa SEPI – 857 szt., 

17. Realizacja zadań antykryzysowych: obsługa 1068 wniosków przedsiębiorców i 

pracodawców oraz innych uprawnionych podmiotów. 

 

Wydatkowane środki finansowe przez Powiatowy Urząd Pracy w roku 2021 to kwota 

ponad 19 mln zł. z czego w ramach tzw. 

Tarczy antykryzysowej i branżowej wydano ponad 6 mln złotych a na zasiłki dla 

bezrobotnych wydano prawie 3,5 mln złotych. 

Kolejnym tematem omawianym przez panią dyrektor była sytuacja na rynku pracy w 

roku ubiegłym jak również szkolenia i kursy przekwalifikowania osób bezrobotnych 

oraz niepełnosprawnych. 

 

Pani dyrektor omówiła również zadania urzędu związane z zatrudnieniem 

cudzoziemców, aktywizacją osób bezrobotnych oraz dotacje dla osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą, oraz podział środków z PFRON-u które 

są dystrybułowane w powiecie wągrowieckim wraz z PCPR w Wągrowcu dla osób 

niepełnosprawnych. 

Całość materiału omawianego na dzisiejszej komisji zawarta jest w 

materiałach na najbliższą sesję oraz na stronach internetowych Powiatowego Urzędu 

Pracy w Wągrowcu. 
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4.   ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 
 
4.1 Zapytania 
----------------------------------- 

 
4.2   Opinie 
------------------------------------ 

 
 

4.3 Stanowiska. 
----------------------------------- 

 
4.4 Wnioski 
------------------------------------ 

 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 

 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i 

Rynku Pracy oraz dyskusję na ww. temat. 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodnicząca Komisji: 

            Grzegorz Bałdyga                        Iwona Tyll 
 
 
 
 


